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RESUMO 

 

PIMENTA, L. A. Efeito da Crotoxina na ação moduladora dos macrófagos sobre eventos 

da neovascularização. Ensaios in vitro. 2015. 80 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) 

– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Crotoxina (CTX), toxina majoritária do veneno de serpente Crotalus durissus terrificus 

apresenta efeito supressor sobre o crescimento tumoral, além de acarretar ação 

imunomodulatória, particularmente sobre a funcionalidade de macrófagos, células 

fundamentais para os mecanismos da defesa inata. Estudos realizados pelo nosso grupo 

demonstraram que a CTX estimula a capacidade secretória de macrófagos peritoneais obtidos 

de animais portadores de tumor de Walker 256 no flanco superior. Esse aumento é 

acompanhado por significativa diminuição da massa tumoral. Adicionalmente, ensaios in 

vitro, demonstraram que macrófagos previamente tratados com CTX inibem a proliferação de 

células tumorais, em modelo de co-cultura, mediada, em parte, pelo aumento da produção de 

reativos do oxigênio e nitrogênio, secreção de IL-1β e a geração da LXA4 e 15-epi-LXA4. 

Além da ação sobre a proliferação de células tumorais, os macrófagos também influenciam 

em outros eventos do processo tumoral, como por exemplo, a neovascularização. Assim, 

considerando a ação imunomodulatória da CTX, a importância central do macrófago na 

gênese e progressão tumoral e a participação desta célula no microambiente estromal, o 

objetivo geral do presente projeto foi investigar se a atividade secretória de macrófagos 

tratados com CTX interfere nos eventos-chave da neovascularização, tais como a adesão, 

migração e proliferação de células endoteliais. Para tanto, macrófagos peritoneais residentes 

foram obtidos de ratos machos da linhagem Wistar. Esses macrófagos foram aderidos e 

tratados com CTX (0,3µg/mL), por 2 horas e, em seguida incubados em meio fresco por 24 

horas. Após esse período, macrófagos tratados com CTX ou sobrenadantes obtidos dessas 

células foram adicionados às culturas de células endoteliais tímicas (t.End.1) e os seguintes 

parâmetros, utilizando modelo de angiogênese in vitro, foram avaliados: 1) a capacidade 

proliferativa das células endoteliais; 2) o comportamento de adesão da célula endotelial aos 

seus ligantes naturais (colágeno tipo I-10µg/mL, fibronectina-3µg/mL e laminina-10 µg/mL); 

3) a migração da célula endotelial sobre colágeno tipo I (10 µg/mL), utilizando os métodos de 

Wound healing e Time Lapse; 4) a formação de vasos induzidos em matrigel, no modelo 3D; 

5) a liberação de VEGF e TNF-α, por macrófagos, por meio de ensaio imunoenzimático (EIA) 

e 6) o envolvimento de receptores peptídeo formil (FPRs) nas ações dos macrófagos sobre a 

proliferação e adesão de células endoteliais. Tanto os macrófagos tratados com CTX, como 

seus sobrenadantes inibiram a proliferação, adesão e o número de células migradas, bem 

como a velocidade de migração das células t.End.1 e, consequentemente, a formação de tubos 

no matrigel 3-D, acompanhadas pela diminuição da concentração de VEGF e TNF- nos 

sobrenadantes de macrófagos tratados com a CTX. Ainda, o bloqueio dos receptores peptídeo 

formil aboliu as atividades inibitórias dos macrófagos tratados com a toxina, evidenciando a 

importância destes receptores para a ação da CTX sobre a atividade antiangiogênica de 

macrófagos. 
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ABSTRACT 

 

PIMENTA, L. A. Crotoxin effect in modulating action of macrophages on angiogenesis. 

In vitro assays. 2015. 80 p. Masters thesis (Pharmacology) – Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  
 

Crotoxin (CTX), the main component of Crotalus durissus terrificus snake venom has 

suppressive effect on tumor growth and immunomodulatory action, particularly on the 

macrophages function, key cells to the mechanisms of innate defense. Studies by our group 

have shown that CTX stimulates the secretory capacity of peritoneal macrophages obtained 

from tumor-bearing rats. This increase is accompanied by a significant tumor mass decrease. 

In addition, in vitro assays demonstrated that macrophages pretreated with CTX inhibit the 

tumor cells proliferation in co-culture model, mediated, in part, by H2O2 release and NO 

production, IL-1β secretion and LXA4 and 15-epi-LXA4 generation. Besides the action on the 

tumor cells proliferation, macrophages influence also on other events of tumor process, such 

as neovascularization. Thus, considering the immunomodulatory action of CTX, the pivotal 

importance of macrophages in the genesis and tumor progression and participation of this cell 

in the stromal microenvironment, the objective of this project was to investigate the 

macrophages secretory activity treated with CTX on key events involved in the 

neovascularization such as the adhesion, migration and proliferation of endothelial cells. To 

this end, resident peritoneal macrophages were obtained from male Wistar rats. These 

macrophages were adhered and treated with CTX (0.3μg/mL) for 2 hours and then incubated 

in fresh medium for 24 hours. After this period, macrophages treated with CTX and 

supernatants from these cells were added to thymic (t.End.1) endothelial cells cultures, and 

the following parameters, using in vitro angiogenesis model were evaluated: 1) the 

proliferative capacity of the cells endothelial; 2) the endothelial cell adhesion behavior to their 

natural ligands (type I collagen-10ug/ml, fibronectin-3µg/ml and laminin-10µg/ml); 3) 

endothelial cell migration on type I collagen (10 ug/ml) using the methods Wound healing 

and Time Lapse; 4)  formation of capillary-like tube formation on matrigel-3D matrix; 5) 

VEGF and TNF-α release and 6) the involvement of the formyl peptide receptors (FPR) in the 

macrophages actions on the proliferation and adhesion of the endothelial cells. Both 

macrophages treated with CTX as their supernatants inhibited proliferation, adhesion and the 

number of migrated cells as well as cell migration velocity, evaluated in Time Lapse. 

Consequently, there was inhibition of the capillary-like tube formation on matrigel-3D matrix, 

accompanied by VEGF and TNF-α secretion decrease in the macrophage supernatant treated 

with CTX. Further, the FPRs blockade abolished the inhibitory activity of the macrophages 

treated with the toxin, suggesting the importance of these receptors to the action of CTX on 

the macrophages antiangiogenic activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os venenos animais contêm grande variedade de toxinas, em sua maioria peptídeos e 

proteínas, que são utilizadas para a captura de presas e como defesa. Ainda, são constituídos 

por misturas complexas de substâncias inorgânicas e orgânicas. Os constituintes inorgânicos 

incluem cálcio, ferro, potássio, magnésio, manganês, sódio, fósforo, cobre e zinco 

(FRIEDERICH; TU, 1971). Os componentes orgânicos são representados principalmente por 

proteínas com propriedades enzimáticas, peptídeos biologicamente ativos e algumas 

moléculas não-proteicas que agem isolada ou sinergisticamente, interferindo em mecanismos 

fisiológicos, celulares e moleculares específicos (LEE, 1979). Alguns destes componentes do 

veneno possuem vários efeitos tóxicos, sendo assim denominados toxinas, e estas são 

responsáveis por diversos efeitos biológicos, como distúrbios na coagulação sanguínea, 

hemólise, hemorragia local e sistêmica, hipertensão, efeitos neurotóxicos, necrose tecidual, 

entre outros (IWANAGA; SUZUKI, 1979; MARKLAND, 1998; TANEN et al., 2001; 

WALTER; BILDEN; GIBLY, 1999). 

Apesar da sua toxicidade, vários trabalhos da literatura têm demonstrado a importância 

de compostos derivados de venenos de serpentes para o tratamento de diferentes patologias. 

Isto se deve ao fato de milhões de anos de evolução terem conferido a estas substâncias, duas 

características importantes para o desenvolvimento de um fármaco: especificidade e 

seletividade a seus alvos (celulares e moleculares, como canais iônicos, receptores, enzimas, 

membranas celulares ou vias metabólicas) (BAILEY; WILCE, 2001; CURY; PICOLO, 2006; 

LEWIS; GARCIA, 2003). 

Desta forma, as toxinas animais se constituem em importantes ferramentas para o 

estudo das propriedades fisiológicas e farmacológicas destes alvos e para a compreensão de 

como a disfunção destes alvos podem contribuir para o desenvolvimento de diversas doenças. 

Adicionalmente, estas toxinas, em decorrência de sua seletividade ou mesmo especificidade 

pelos seus alvos, são modelos importantes para o desenho de novos e eficazes agentes 

terapêuticos. Proteínas obtidas de veneno de serpentes são amplamente estudadas em 

diferentes áreas das Ciências da Vida. Interações diretas destes compostos com diferentes 

tipos celulares envolvem diversos mecanismos que resultam em ativação ou bloqueio de 

diversas funções fisiológicas celulares. 

No início da década de 30, do século passado, foi relatado o emprego de venenos 

ofídicos como analgésicos, mostrando a eficácia do veneno de Naja tripudians e Naja naja 

em diminuir a dor de pacientes portadores de carcinoma e em retardar a evolução de algumas 



I n t r o d u ç ã o  | 5 
 

 

neoplasias (MONAELESSER; TAGUE, 1933
*
, apud on (BRAZIL, 1950). Estes trabalhos 

repercutiram no meio médico brasileiro e nesta mesma década, estudos clínicos utilizando 

doses homeopáticas do veneno das serpentes Crotalus durissus terrificus (VCdt) foram 

iniciados em pacientes portadores de algias, principalmente de origem neoplásicas (BRAZIL, 

1934, 1950). 

 

1.1 Veneno de serpentes Crotalus durissus terrificus (VCdt) e suas toxinas isoladas 

 

O gênero Crotalus inclui as serpentes popularmente conhecidas como cascavéis, 

causadoras de aproximadamente 7,5% dos acidentes ofídicos no Brasil (SINAN, 2013), sendo 

estes acidentes causados principalmente pela subespécie Crotalus durissus terrificus. 

As manifestações clínicas do envenenamento por serpentes Crotalus durissus 

terrificus são decorrentes particularmente, da atividade neurotóxica do veneno e são 

caracterizadas pelo aparecimento do chamado “facies miastênico” ou “facies neurotóxico”, 

onde se observam ptose palpebral, diplopia, flacidez da musculatura facial e paralisia dos 

nervos cranianos (ROSENFELD, 1971). Além disso, em decorrência desta atividade 

neurotóxica, é observada também insuficiência respiratória (AMARAL; MAGALHÃES; DE 

REZENDE, 1991; ROSENFELD, 1971). Além desta atividade, o veneno destas serpentes 

possui atividades miotóxica e coagulante (AZEVEDO-MARQUES et al., 1985; CUPO; 

AZEVEDO-MARQUES; HERING, 1988; NAHAS; MACFARLANE; DENSON, 1964; 

ROSENFELD, 1971;), induzindo o quadro de rabdomiólise generalizada e incoagulabilidade 

sanguínea (AZEVEDO-MARQUES; HERING; CUPO, 1987; SANO-MARTINS et al., 

2001). 

Apesar destes efeitos sistêmicos importantes, não são observados, nestes 

envenenamentos, sinais inflamatórios significativos no local da picada (AMORIM; FRANCO 

DE MELLO; SALIBA, 1951; BRAZIL, 1934) e são relatados ainda, ausência de dor ou dor 

de pequena intensidade, seguida de parestesia local (ROSENFELD, 1971). Como citado 

acima, além de não causar dor, (BRAZIL, 1934, 1950) evidenciou que este veneno é capaz de 

causar analgesia em humanos, sendo utilizado no início do século passado, no tratamento de 

algias de origem neoplásica. 

As principais toxinas presentes neste veneno incluem a crotoxina, crotamina, 

convulxina e giroxina. A elevada toxicidade do veneno é atribuída à crotoxina (CTX), seu 

                                                           
*
 MONAELESSER; TAGUE. Trailement des algies et des tumeurs, par el venin de cobra.  

  Bull. De l’Acd. De Médicine, p371, 1933 
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principal componente tóxico (BRAZIL, 1972), contribuindo com cerca de 80% da letalidade 

induzida pelo veneno total.  

Isolada por (SLOTTA; FRAENKEL-CONRAT, 1938), a CTX teve a sua estrutura 

descrita por (FRAENKEL-CONRAT; SINGER, 1956) sendo uma β-neurotoxina 

heterodimérica, formada pela associação não-covalente de duas diferentes subunidades: um 

ácido denominado crotapotina  (CA) e uma base denominada fosfolipase A2 (FLA2-CB) 

(Figura 1). Corresponde a 60% do veneno total e seu peso molecular é de 24 a 26 kDa, ponto 

isoelétrico de 4,7 e exibe atividades fosfolipásica, neurotóxica (bloqueio da transmissão 

neuromuscular) e miotóxica (BRAZIL, 1972; GOPALAKRISHNAKONE et al., 1984; 

STOCKER, 1990). 

 

Figura 1. Estrutura de cristal do complexo heterodimérico não-covalente da Crotoxina 

isolada do veneno de Crotalus durissus terrificus (isoforma CA2CBb). Diagrama mostra a 

estrutura global do complexo CA2CBb. A subunidade CBb básica (azul) é mostrada na orientação 

frente-face canônica do grupo estruturas IIA PLA2. As cadeias polipeptídicas ligadas por dissulfeto 

α, β e γ da subunidade ácida CA2 são mostradas em laranja, verde e vermelho, respectivamente. A 

cristalografia mostra uma estrutura de suporte único da associação de suas subunidades. As duas 

principais hélices da subunidade CA2 do complexo Crotoxina apresentam giro de 180° em relação 

ao eixo principal e canônica orientação face-frontal da subunidade CB (Faure, Xu e Saul, 2011). 

 

A subunidade CB ou FLA2 apresenta cerca de 14 kDa, ponto isoelétrico 9,7, sendo 

constituída por uma cadeia única polipeptídica contendo 122 resíduos de aminoácidos, 

formando estruturas globulares associadas por sete pontes dissulfídicas. A subunidade CA 

(crotapotina) apresenta seu peso molecular de 8,9 kDa, com ponto isoelétrico de 3,4, 

características ácidas, sendo desprovida de atividade enzimática e tóxica. Foi demonstrado, 

por meio de estudos de caracterização e sequenciamento, que essa subunidade é formada por 

três cadeias polipeptídicas, α (39 resíduos), β (35 resíduos) e γ (14 resíduos), totalizando 88 

resíduos de aminoácidos, unidas por sete pontes dissulfídicas (AIRD et al., 1986; FAURE; 

XU; SAUL, 2011). 
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A CTX exerce seu efeito por meio da associação da fração FLA2 aos seus alvos, 

levando à dissociação ao complexo, onde CA permanece em solução, enquanto CB interage 

com seus aceptores. Foram realizados estudos com intuito de compreender a ligação da CTX 

às membranas pré-sinápticas, e esclarecer a participação da subunidade CA. Délot e Bon 

(1992) observaram que CA participa temporariamente da etapa na qual CB se associa com seu 

aceptor na membrana, formando um complexo ternário transitório. A subunidade CA só se 

dissocia de CB após o acoplamento irreversível deste componente ao aceptor na membrana 

das terminações nervosas.  

Apesar da função de CA não estar totalmente evidenciada, é aceito que ela pode agir 

como uma molécula carreadora potencializando a atividade letal de CB, porém sua atividade 

enzimática diminui dentro do complexo CTX (BON et al., 1989; CHOUMET et al., 1996; 

SANTOS et al., 2007). Para a subunidade CB são atribuídas as atividades fosfolipásicas 

encontradas no VCdt ou na fração CTX. Esta fração possui maior atividade enzimática que o 

complexo CTX, porém com menor toxicidade, uma vez que maiores doses de CB, comparada 

com CTX ou veneno, são necessários para bloquear a transmissão neuromuscular 

(CHOUMET et al., 1996). 

Vale ressaltar que foram identificados 16 diferentes isoformas da CTX, resultantes de 

uma associação aleatória de quatro isoformas de CA (CA1, CA2, CA3 e CA4) e quatro 

isoformas de CB (CBa2, CBb, CBc e CBd), e as combinações destas isoformas determinam a 

formação de diferentes complexos, responsáveis pelas propriedades farmacológicas e 

biológicas significativamente diferentes descritas para a Crotoxina (FAURE; XU; SAUL, 

2011). 

 

1.2 Estudos experimentais sobre os efeitos antitumoral e imunorregulatório da CTX 

 

Vários estudos experimentais têm demonstrado que o VCdt ou a CTX, são capazes de 

modular as respostas inflamatória e imune (SAMPAIO et al., 2010). 

Em estudos realizados em nosso laboratório, foi demonstrada a ação antitumoral da 

CTX in vivo. Nestes estudos, o tumor foi induzido pela administração intraplantar, em ratos, 

de células do carcinoma de Walker 256. Em análises histopatológicas do coxim plantar de 

ratos tratados com a CTX, observou-se a diminuição do tamanho do tumor acompanhada por 

uma diminuição da formação de neovasos, sugerindo que esta toxina possa interferir com a 

neovascularização na vigência do tumor (BRIGATTE et al., manuscrito em elaboração). Em 

continuidade à caracterização da ação antitumoral da CTX, em ensaios in vitro, foi observada 
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a ação inibitória da toxina sobre eventos fundamentais da progressão tumoral, agindo 

diretamente sobre as células tumorais LLC WRC 256, linhagem correspondente ao tumor de 

Walker 256, inibindo a proliferação, adesão da célula tumoral à fibronectina, além de inibir a 

polimerização dos filamentos de actina e proteínas sinalizadoras da família das GTPases Rho, 

tais como a RhoA e a quinase FAK nestas células (FAIAD; DELLA-CASA; SAMPAIO, 

2008). Da mesma forma que observado para as células tumorais, a CTX age diretamente 

sobre a função de células endoteliais, inibindo a proliferação, a adesão celular aos seus 

ligantes naturais, tais como colágeno I, fibronectina e laminina. Além disso, a formação de 

tubos no matrigel 3-D, a migração celular avaliada no modelo de cicatrização (wound 

healing) e quimiotaxia, tanto na presença de meio de cultura, como no meio condicionado de 

célula tumoral (KATO et al., 2013). 

Ainda em relação aos mecanismos envolvidos com a ação antitumoral da CTX, nosso 

grupo investigou a ação desta toxina sobre a função modulatória de macrófagos durante a 

progressão tumoral. Nestes estudos, as células tumorais de Walker 256 foram injetadas no 

flanco de ratos e, após o surgimento da massa tumoral (5º dia da injeção das células 

tumorais), a injeção subcutânea da CTX restabelece a atividade secretória dos macrófagos 

peritoneais, uma vez que esta é reduzida pelo tumor. Neste sentido foi observado que a CTX 

aumenta a capacidade destas células em secretar mediadores pró-inflamatórios, tais como NO, 

H2O2 e citocinas, e tornando-as funcionalmente semelhantes aos macrófagos M1 

(inflamatórios). Estas alterações foram acompanhadas do incremento do metabolismo, 

induzido pela CTX sobre a atividade máxima de enzimas-chave do metabolismo de glicose 

(hexoquinase, glicose-6-fosfato desidrogenase e citrato sintase) e da oxidação de glicose e 

glutamina. Estas ações estimulatórias da CTX sobre a função e metabolismo de macrófagos 

são de longa duração, pois foram observadas por até 14 dias após a administração de uma 

única dose da toxina, acompanhadas de significativa inibição do crescimento do tumor 

(FAIAD, 2012).  

Em continuidade a esse estudo, ensaios in vitro, aonde macrófagos tratados com CTX 

e co-cultivados na presença das células tumorais da linhagem LLC WRC 256 foi observado 

aumento da produção de reativos do oxigênio (H2O2) e do nitrogênio (NO), e da secreção de 

IL-1β por macrófagos. Ainda, neste mesmo estudo foi observado aumento da produção de 

mediadores lipídicos Lipoxina A4 e análogo mais estável 15-epi-LXA4, que resultou no 

decréscimo da proliferação das células tumorais (COSTA et al., 2013). 

Apesar destas evidências, até o momento, não foi demonstrada a importância da ação 

da CTX sobre a atividade secretória de macrófagos no controle do desenvolvimento tumoral, 
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particularmente sobre a neovascularização, processo essencial para o crescimento e 

sobrevivência do tumor. Este estudo contribuirá de maneira importante para a caracterização 

dos mecanismos envolvidos na ação antitumoral descrita para esta toxina. 

 

1.3 Angiogênese tumoral – Aspectos Gerais 

 

É bem estabelecido que a angiogênese, processo de formação de neovasos a partir da 

vasculatura existente é fundamental para o crescimento e metástase tumoral (FOLKMAN, 

1992; HANAHAN; FOLKMAN, 1996). A migração de células tumorais para tecidos 

distantes ocorre por meio de vasos sanguíneos e linfáticos, portanto, são os maiores 

componentes do microambiente tumoral (HE et al., 2005). A formação de vasos sanguíneos 

(angiogênese) e vasos linfáticos (linfangiogênese) ocorre a partir de vasos pré-existentes 

estimulados por fatores pró-angiogênicos expressos pelo microambiente tumoral 

(FOLKMAN, 2007; ONIMARU; YONEMITSU, 2011). 

No tumor, as células endoteliais vasculares (CEVs) proliferam de 50 a 100 vezes mais 

de cem células tumorais (DASS; TRAN; CHOONG, 2007). A angiogênese é um processo-

chave no crescimento tumoral e necessário para a manutenção do tumor quando este está 

estabelecido, ou seja, quando atinge o tamanho de 1 cm
3 

(DVORAK, 1986). Este processo 

pode ser dividido em quatro etapas: 1) digestão de componentes da matriz extracelular e 

ativação de células endoteliais; 2) invasão e migração de células endoteliais; 3) proliferação 

de células endoteliais e 4) formação de tubos tipo capilares e diferenciação em vasos maduros. 

Estas etapas são moduladas por fatores derivados tanto das células tumorais quanto por 

células do microambiente tumoral e ainda são essenciais para a angiogênese associada à 

remodelagem e à nutrição do crescimento tumoral (DAVIS et al., 2005; ELICEIRI; 

CHERESH, 2001). 

A adesão celular é um processo complexo, que envolve o contato inicial de uma célula 

a uma superfície, coordenado pela ligação do receptor ao ligante, pela polimerização da 

actina, e, finalmente, pelo estabelecimento de um estado de boa propagação celular 

(REINHART-KING, 2008). Esta interação é mediada pela ligação da integrina à matriz 

extracelular. 

As integrinas são proteínas heterodiméricas, composta por subunidades α e β, 

associadas por ligação não-covalente, da superfície celular que reconhecem ligantes 

específicos da matriz extracelular (ELICEIRI; CHERESH, 1999; MIRANTI, 2002; 

NOGUERA et al., 2012). Essas proteínas não servem apenas para ancorar as células em suas 
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matrizes, mas também funcionam como transdutores de sinais químicos e mecânicos entre os 

ambientes intracelulares e extracelulares (MIRANTI, 2002).  

Estudos focam na interação específica entre integrinas endoteliais com seus 

respectivos ligantes presentes na matriz extracelular, incluindo colágeno, laminina e 

fibronectina, sendo que estes componentes se ligam a subunidades de integrinas distintas 

(REINHART-KING, 2008). Demonstrou-se na Tabela 1, cada ligante, às diferentes 

integrinas. 

 

Tabela 1. Integrinas das células endoteliais e ligantes 

 

Principais integrinas envolvidas na regulação dos processos de vasculogênese e angiogênese 

(Reinhart-King, 2008). 

  

A adesão e migração celular têm sido extensivamente estudadas em sistemas de 

cultura de dimensional (2D) e descritas como processos de passos múltiplos (RIDLEY et al., 

2003). Todos estes passos são um processo cíclico, com base na coordenação da adesão 

celular a matriz e a capacidade da célula para contrair o seu corpo de modo que ele possa se 

projetar.  

Nestes eventos, a actina é o principal componente do citoesqueleto das células 

endoteliais, composto de subunidades globulares monoméricas (G-actina) de 43-kDa que se 

polimerizam em filamentos helicoidais (F-actina), estruturas fundamentais para a 

remodelação constante do citoesqueleto durante a migração, por meio da projeção de 

estruturas como filopódios e fibras de stress. As filopódias são projeções membrânicas que 

contêm longos filamentos de actina dispostos em feixes paralelos e próximos. Essas estruturas 

agem como sensores de estímulos de motilidade. Classicamente, a formação de filopódia é 

regulada por ativação da pequena GTPase Cdc42 que se associa com proteínas da síndrome 

de Wiskott-Aldrich (WASPs). As lamelipódias são saliências citoplasmáticas que se formam 

na extremidade principal de espraiamento ou migração celular. Estas saliências são de 
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aproximadamente 1 a 5 µm de largura e cerca de 2 µm de espessura e estão associadas de 

forma importante com a polimerização de actina. As lamelipódias são coordenadas pela 

sinalização envolvendo a GTPases Rac e o complexo Arp2/3, provoca a nucleação a partir da 

extremidade (-), permitindo a rápida extensão da extremidade (+) e também pode se ligar à 

lateral de outro filamento de actina, dando origem a uma rede ramificada responsável pelo 

direcionamento dos filamentos de actina para sua ancoragem no citoesqueleto. Fibras de 

stress são filamentos de actina de polaridade invertida, ou seja, responsáveis pela atividade 

contrátil do citoesqueleto e são ligadas por –actinina e miosina e distribuídas ao longo de 

fibras contráteis. Todas as 3 estruturas são essenciais para conduzir as várias etapas da 

motilidade associada à actina das células endoteliais, como demonstrado na Figura 2. Desta 

forma, considera-se que as funções de adesão celular e migração estão fortemente associadas 

(LADOUX; NICOLAS, 2012). 

A migração celular pode ser representada e dividida em diferentes eventos: (1) 

detecção dos sinais pela filopódia; (2) formação e protrusão da lamelipódia e extensão para 

frente; (3) fixação das protrusões na matriz extracelular (MEC); (4) a contração mediada por 

stress-fiber do corpo celular para permitir que o progresso para frente; (5) liberação posterior, 

e (6) “reciclagem” da parte adesiva e sinalizadora da célula (LAMALICE; LE BOEUF; 

HUOT, 2007). 
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Figura 2. Representação esquemática das diferentes etapas de migração celular em 

substratos 2D. 1. Polimerização de filamentos de actina em projeção para a migração, traduzido 

em vigor protrusivo. 2. As protrusões da membrana facilitam a ligação de receptores 

transmembrânicos da superfície celular aos componentes de substrato. Novas aderências são 

rapidamente ligadas à rede de filamentos de actina. 3. A atividade combinada entre movimento 

retrógrado da actina e forças contráteis produzidos pelas fibras de estresse gera tensão para puxar o 

corpo da célula para frente. 4. As forças produzidas pela rede contráctil combinada com filamentos 

de actina e desarranjo das adesões focais ajudam a retrair a borda da célula em migração. Imagem 

cortesia do Instituto Mechanobiology, Universidade Nacional de Singapura. Por Ladoux and 

Nicolas, em Rep. Prog. Phys. (75), 2012 e Lamalice et al., em Circ Res. (30), 2007, Review. 

 

 

Durante a angiogênese tumoral, os vasos organizam-se em uma rede de capilares e 

adquirem suas características estruturais e funcionais (CUENOD et al., 2006). Este processo 

de neovascularização é dependente de um delicado balanço entre fatores angiogênicos e 

antiagiogênicos secretados tanto por células tumorais, células endoteliais, bem como outras 

células estromais, tais como macrófagos (GOMES et al., 2013). 

Diversos trabalhos apontam a relevância dos estudos que demonstram como a 

população celular estromal pode afetar a angiogênese e a linfangiogênese tumoral, uma vez 

que a interação entre as células estromais, tais como, linfócitos, células dendríticas, 

macrófagos com células tumorais é crucial para o estabelecimento e desenvolvimento tumoral 

(POLYAK; HAVIV; CAMPBELL, 2009). 

 

1.4 Características gerais dos Macrófagos 

 

O macrófago foi descrito por Metchnikoff no final do século dezenove, como uma 

célula com capacidade fagocitária. Somente a partir dos estudos de (MACKANESS, 1970), a 

atividade secretória desta célula adquiriu importância. 

Ontogeneticamente, o macrófago deriva do saco vitelínico (MOORE; METCALF; 

1970) e, no homem adulto, da medula óssea (VAN FURTH, 1989), a partir da célula 

precursora para monócitos e neutrófilos, a CFU-GM (colony-forming unit, granulocyte-

macrophage) (METCALF, 1971). A primeira célula da linhagem monocítica na medula 

óssea, morfologicamente, é o monoblasto, ainda pouco diferenciado e cuja divisão dá origem 

aos pró-monócitos que, ao contrário do seu precursor, já apresentam capacidade de pinocitose 

e expressam receptores característicos de macrófagos (VAN FURTH; DIESSELHOFF-DEN 

DULK; 1970; VAN FURTH et al., 1980). O pró-monócito, ao se dividir, dá origem aos 

monócitos, que permanecem na medula óssea por aproximadamente 24 horas, e a seguir 

passam para a corrente sanguínea, na forma de monócitos circulantes, onde permanecem por 

cerca de 70 horas no homem (WHITELAW, 1966) e 25 horas, no camundongo (VAN 



I n t r o d u ç ã o  | 13 
 

 

FURTH; COHN, 1968). Uma vez na circulação, o monócito migra para diferentes tecidos e 

cavidades do organismo, onde se diferenciam em macrófagos. Nestes tecidos e cavidades, o 

macrófago permanece como célula residente, com pequena atividade funcional. A baixa 

capacidade espraiamento, fagocitose e de secreção basal de determinados produtos tais como 

lisozima, proteinases neutras e espécies reativas do oxigênio, confere a esta célula fraca 

capacidade microbicida e fungicida (COHN, 1978; TAKEMURA; WERB, 1984). 

O macrófago residente permanece no órgão ou cavidade para o qual migrou por alguns 

meses (VAN FURTH; COHN, 1968) e é considerada uma célula terminal, sem capacidade de 

proliferação (GORDON, 1986), embora em algumas ocasiões, tal fenômeno tenha sido 

observado, como em macrófagos alveolares (TARLING; LIN; HSU, 1987). 

Durante o processo inflamatório, ocorre aumento do número de monócitos circulantes 

e da sua produção na medula óssea (METCALF, 1971), assim como redução no tempo de 

permanência dos mesmos na circulação, uma vez que há migração destas células para o foco 

da lesão (VAN FURTH; DIESSELHOFF-DEN DULK; MATTIE, 1973). No sítio 

inflamatório, o monócito, agora denominado macrófago, passa por processo de diferentes 

estágios de ativação (COHN, 1978; GORDON, 1986; NATHAN, 1987; WERB et al., 1986), 

definido como a aquisição de competência para executar uma tarefa complexa (ADAMS, 

HAMILTON, 1984). Exemplos de funções complexas incluem a quimiotaxia, fagocitose, 

processamento e apresentação de antígeno, lise de parasitas intracelulares e capacidade 

tumoricida (MANTOVANI et al., 2002). 

 

1.5 Macrófagos, Angiogênese e Microambiente Tumoral 

 

Em tumores sólidos, principalmente em carcinoma, as lesões primárias e as metástases 

são infiltradas por grande quantidade de leucócitos, tais como linfócitos T (helper, supressor e 

citotóxico), células B, natural killer (NK) e, principalmente por macrófagos os quais 

correspondem aproximadamente 80% do total de células associadas ao tumor (BINGLE; 

BROWN; LEWIS, 2002; SIVEEN; KUTTAN, 2009; WANG et al., 2006). Durante o 

desenvolvimento do tumor, diferentes subpopulações de macrófagos foram identificados 

dentro de uma massa tumoral, uma vez que fatores quimiotáticos derivados de células 

neoplásicas recrutam monócitos circulantes que se localizam em diferentes nichos do tumor 

(LEWIS; POLLARD, 2006). Essas células atraem um recrutamento de novos monócitos 

circulantes ativados, que amplificam as subpopulações de macrófagos no ambiente tumoral 

(VAN OVERMEIRE et al., 2014). Dentre estas, estão Macrófagos Associados ao Tumor 
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(tumor-associated macrophages-TAMs) que suportam a progressão tumoral e metástase, à 

medida que secretam fatores de crescimento pró-angiogênicos (RAHAT; HEMMERLEIN, 

2013) e ainda, contribuem com o suprimento de nutrientes, troca gasosa e eliminação de 

metabólitos. Outro subconjunto são os TEMs (Tie-2 expressing monocytes), que ao contrário 

de TAMs residem muito perto de vasos sanguíneos (VENNERI et al., 2007), mas são 

semelhantes aos TAMs em relação a secreção de fatores pró-angiogênicos.  

Experimentalmente foi demonstrado que a instalação do tumor no tecido subcutâneo 

induz o recrutamento de monócitos circulantes para o microambiente tumoral. Este 

recrutamento está associado ao declínio do número de macrófagos da cavidade peritoneal, 

decorrente da migração destas células para o sítio tumoral instalado no subcutâneo, o que 

demonstra que esta cavidade é uma importante rota para o tráfego de macrófagos ativados que 

migram para o sítio tumoral, controlando seu desenvolvimento (BHAUMIK et al., 2001).  

Em relação à neovascularização tumoral, estudos recentes demostraram que a 

interação entre células tumorais e TAMs intensifica as funções de adesão e migração das 

células endoteliais e, consequentemente, a formação de tubos, promovendo assim a 

progressão tumoral (WANG et al., 2013, ZHANG et al., 2012). Este complexo processo está 

representado pela Figura 3, proposta por (LEE; LIU; HUANG, 2006).  

Estas células podem ser fenotipicamente, polarizadas em dois estágios distintos: o 

macrófago M1 (ou ativados classicamente) que podem induzir a morte da célula tumoral 

(citotoxicidade ou apoptose) e/ou em macrófago M2 (ou tipo II, ativados alternativamente), 

que podem estimular a capacidade invasiva das células tumorais (GORDON; TAYLOR, 

2005; MANTOVANI et al., 2002; MANTOVANI et al., 2004). 

O fenótipo M1 é comumente encontrado nas infecções e na inflamação crônica, sendo, 

portanto, pró-inflamatório. Esta célula é caracterizada pela liberação de citocinas 

inflamatórias, tais como IL-1, IL-6 e TNF-α, reativos intermediários do nitrogênio (RNI) e 

dos reativos intermediários do oxigênio (ROI). No contexto do tumor, os macrófagos M1 

inibem o crescimento tumoral, erradicando as células tumorais e estimulando a resposta 

imune.  Por outro lado, os macrófagos M2, encontrados quando o tumor está estabelecido, ou 

seja, quando atinge o tamanho de 1 cm
3
 e a angiogênese torna-se necessária para sua 

manutenção (DVORAK, 1986). Neste contexto, os macrófagos M2 contribuem para a 

progressão do tumor por produzir mediadores pró-angiogênicos e mediadores anti-

inflamatórios, além de proteases e fatores de crescimento (GORDON, 2003; LAMAGNA; 

AURRAND- LIONS; IMHOF, 2006; MANTOVANI et al., 2002; MANTOVANI et al., 2004; 

POLLARD, 2004; SICA et al., 2008).  
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Ainda, mudanças no metabolismo de glicose e glutamina dos macrófagos são 

fundamentais tanto para determinar o seu estado funcional e de ativação, quanto para 

alterarem as funções de outras células do microambiente tumoral (BISWAS; MANTOVANI, 

2012), tais como as células endoteliais (MANTOVANI et al., 2013). 

O estresse hipóxico na massa tumoral acarreta a expressão aumentada de moléculas 

inflamatórias (FOLKMAN, 1985), responsáveis tanto pelo recrutamento de outros 

macrófagos, como pela polarização destas células para o fenótipo M2 (angiogênicos).  

 

 

Figura 3. Macrófagos na Angiogênese Tumoral. O infiltrado de macrófagos facilita a 

propagação tumoral por induzir a angiogênese tumoral e invasão de células tumorais. Quando um 

tumor sólido cresce mais do que 2 mm
3
 de diâmetro, a simples difusão de oxigénio e nutrientes aos 

tecidos metabolizantes torna-se insuficiente. A presença de múltiplas áreas de hipóxia se torna 

uma característica comum de tumores sólidos. Muitos fatores são produzidos a partir das áreas de 

hipóxia. Os monócitos são então recrutados continuamente para dentro do tumor, diferenciados em 

TAM, e, em seguida, se acumulam nas áreas hipóxicas. Eventualmente, TAMs funcionam como o 

fornecedor de fatores tumorigênicos, e que auxiliam no crescimento tumoral, bem como VEFG, 

favorecendo a angiogênese. Esquema proposto por Lee, Liu, Huang. Tumor-Associated 

Macrophage: It’s Role in Tumor Angiogenesis in J. Cancer Mol. Vol 2(4), 2006. 

 

 

Em relação à neovascularização tumoral, os TAMs produzem fatores angiogênicos 

(LEE; LIU; HUANG, 2006): fatores de crescimento para fibroblastos (FGF e FGF2); fatores 

estimuladores de colônias de monócitos e granulócitos (GM-CSF); fatores de crescimento 

tumoral-β (TGF-β); fatores de necrose tumoral-α (TNF-α); fatores de crescimento endotelial 

vascular (VEGF), entre outros (TANAKA et al., 2002; UENO et al., 2000; WHITE et al., 

2001). 
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Além desses mediadores, os TAMs secretam proteases derivadas, liberadas no tumor, 

principalmente serino-proteases, tais como ativador de plasminogênio tipo-uroquinase 

(KOCH et al., 1992) e metaloproteases (MMPs), os quais facilitam a angiogênese tumoral. 

As MMPs são uma família de enzimas que degradam a matriz extracelular, 

representadas principalmente pela colagenase (MMP-1), gelatinase A (MMP-2), estromelisina 

(MMP-3), matrilisina (MMP-7) e gelatinase B (MMP-9) que em conjunto com a MMP-2 são 

as principais metaloproteases secretadas pelos TAMs (NAYLOR et al., 1994). Neste sentido, 

durante a progressão tumoral, a expressão dessas MMPs encontra-se aumentada no tumor, 

sendo os TAMs as maiores fontes de MMP-9, importantes para a intensificação da 

angiogênese, invasão e metástase tumoral (GRIMSHAW; WILSON; BALKWILL, 2002; 

KOCH et al., 1992; NAYLOR et al., 1994). 

Descrita originalmente na década de 1970, como proteínas secretadas pelo tumor, 

potentes no aumento da permeabilidade microvascular, as proteínas da família VPF/VEGF 

são geralmente consideradas as mais importantes envolvidas no desenvolvimento da 

vasculatura e têm papéis essenciais na angiogênese e linfangiogênese durante os processos 

fisiopatológicos (BROWN et al., 1997; DVORAK et al., 1999). 

O TNF-α, em conjunto com o VEGF e o TGF-β é uma das principais citocinas 

associadas à angiogênese tumoral, secretadas pelos macrófagos (KLIMP et al., 2002; LEE; 

LIU; HUANG, 2006). Esta citocina estimula a reparação, e pode tanto estimular o 

desenvolvimento de tumores, por meio de estímulo do crescimento de neovasos, como pode 

participar na destruição do tumor por citotoxicidade direta (LEIBOVICH et al., 1987).  

Além de substâncias pró-angiogênicas, os macrófagos secretam, também, substâncias 

que inibem direta ou indiretamente o crescimento tumoral, tais como a lipoxina A4 (LXA4) e 

seu análogo estável (15-epi-LXA4), mediadores lipídicos gerados na via da lipoxigenase. Esses 

mediadores apresentam importante ação inibitória sobre o crescimento tumoral (CALORINI et 

al., 2005) e a proliferação de células endoteliais (LEEDOM et al., 2010), além de suprimir 

fatores de crescimento angiogênicos e seus receptores, sendo, portanto, consideradas 

reguladores-chave da neoangiogênese tumoral (CLÀRIA, 2006).  

As lipoxinas (LXs) foram identificadas por (SERHAN; HAMBERG; SAMUELSSON, 

1984), em frações purificadas de suspensão de leucócitos. As LXs são rapidamente produzidas 

em resposta a diferentes estímulos e apresentam diversas bioatividades sobre leucócitos, 

estimulando a ativação de monócitos e macrófagos, os quais inibem a atividade de neutrófilos, 

eosinófilos e linfócitos. Ainda, estes mediadores lipídicos modulam as atividades de células de 

origem não mielóides, incluindo fibroblastos, células endoteliais, epiteliais gastrointestinais, 
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mesangial renal e células dendríticas esplênicas (MCMAHON; GODSON, 2004). A LXA4, 

bem como seus análogos naturais (ATLs), gerados a partir da acetilação da ciclooxigenase-2 

(COX-2), na presença de aspirina ou outros substratos endógenos (citocromo P450 e espécies 

reativas de oxigénio), induz à formação estéreo-selectiva (40% de R e 60% da forma S) de 

lipoxinas 15-epi (15-Epi- LXA4), que são mais potentes e mais estáveis do que a forma nativa 

LX contendo 15-S (CAPDEVILA et al., 1986; CLÀRIA, 2006; SPITE; CLÀRIA; SERHAN, 

2014). Tanto a LXA4 nativa quanto seus análogos estáveis exercem seus efeitos biológicos 

específicos após a ligação a receptores transmembranicos, os ALXR (conhecidos também 

como receptores para peptídeo formil - Formyl Peptide Receptors-FPRs), acoplados à proteína 

G, identificados em vários tipos celulares, dentre eles, os macrófagos (FIORE et al., 1994; 

CHIANG; SERHAN, 2006).  

Em conjunto, muitos desses fatores são agentes-chaves na progressão tumoral e os 

macrófagos desempenham participação fundamental na modulação da secreção dos 

mediadores pró e anti-angiogênicos. Portanto, o melhor entendimento da regulação e da 

função dos macrófagos no crosstalk com as células tumorais pode contribuir para estabelecer 

novas alternativas imunoterapêuticas para o controle do desenvolvimento tumoral (BISWAS; 

ALLAVENA; MANTOVANI, 2013; SIVEEN; KUTTAN, 2009). 

 

1.6 Modelos experimentais para o estudo da interação entre células 

 

Nos ensaios experimentais, utilizando os modelos in vivo é essencial mimetizar as 

condições naturais possíveis envolvidas no ambiente celular. Neste sentido, ao escolher um 

modelo para a realização de experimento in vitro é imprescindível os cuidados com a 

observação, mensuração e a manipulação das células para que o sistema in vitro reproduza o 

comportamento celular observado no ambiente in situ. No modelo de co-cultura, diferentes 

tipos celulares são agregados em um mesmo ambiente, promovendo a comunicação celular, 

importante para a regulação da fisiologia e diferenciação dessas células. Esta comunicação 

pode ocorrer por diferentes maneiras: via sinalização parácrina (sinais liberados por uma 

célula ligada a receptores de membrana de outras células), via sinalização justacrina (sinais 

expressos na membrana de uma célula são reconhecidos por receptores de membrana de 

outras células), ou por comunicação juncional (gap) (trocas na sinalização intracelular) 

(HENDRIKS; RIESLE; VAN BLITTERSWIJK, 2007). Quando diferentes tipos celulares 

estão co-cultivados as células podem interagir e se comunicarem por essas diferentes vias, 

dependendo da proximidade e habilidade de interação ou comunicação. 



I n t r o d u ç ã o  | 18 
 

 

Por meio de ensaios em co-cultura Hauptmann et al. (1993), investigaram as 

interações entre as células tumorais e diferentes subpopulações de macrófagos murinos. 

Nestes estudos, foi investigado o comportamento proliferativo e migratório de células 

tumorais quando co-cultivadas com as subpopulações de macrófagos. Outros estudos focaram 

a participação do macrófago na angiogênese tumoral e inflamação (ONO, 2008), e ainda 

demonstra a importância da mediação química, como por exemplo, a mediação secretada por 

macrófagos no controle das respostas inflamatória e angiogênica, sugerindo novos alvos para 

o desenvolvimento de fármacos com potencial terapêutico. 

Recentemente, foi demonstrado que meio de cultura condicionado obtido de co-

culturas de macrófagos com células tumorais intensifica a migração das células endoteliais, 

bem como a formação de tubos tipo-capilares, demonstrando que a interação de células 

tumorais com macrófagos pode afetar o potencial angiogênico das células tumorais (WANG 

et al., 2013). 

Assim, considerando os diferentes estudos relatados na literatura, o modelo de co-

cultura provou ser uma ferramenta in vitro fundamental para elucidar a importância de 

interações celulares na fisiologia, homeostasia, reparo e regeneração tecidual e a gênese e 

desenvolvimentos de diversas doenças, tais como o câncer (HENDRIKS; RIESLE; VAN 

BLITTERSWIJK, 2007). 
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7 CONCLUSÃO 

 

Em conjunto, os dados obtidos no presente Projeto de pesquisa demonstraram que a 

CTX altera a atividade secretória de macrófagos, em particular, inibindo fatores pró-

angiogênicos, levando à inibição dos eventos envolvidos na angiogênese, tais como 

proliferação, adesão e migração. Ainda, receptores para peptídeo formil participam de 

maneira importante das ações da CTX. Esta atividade antiangiogênica dos macrófagos pode 

ser crucial para a atividade antitumoral descrita para a CTX. 
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